ΠΡΑΚΣΙΚΟ 583
Με αριθμό 583/13-12-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 13 ε
Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 583ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 583/11-12-2018
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (θαη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα ηελ πεξίνδν 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2018
3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
4. Αλαλέσζε Μίζζσζεο.
5. Έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα ηνλ δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ: α) ΚΗΝΖΖ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ : ακφιπβδε (CPV 09132100-4), πγξαέξην (CPV09133000-0),
β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV091342009),
γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΩΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)γηα ηελ
Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην 2019».
6. Παξαρψξεζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ απφ ηελ ΚΑΘ ΑΔ πξνο ηελ Ακ ΚΔ «Κνηλσληθή
Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία».
7. Όξγαλα (Α) Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ γηα ην 2019 ζχκθσλα κε
ηνλ Νφκν 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)- (Β) Αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ
θαη εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά θαηαζηήκαηα ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ., ζχκθσλα
κε ηελ ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
8. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ»
9. Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ.
Παρέστησαν:
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ

ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΘΔΜΑ 2ο : Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (θαη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ
Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε») φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα ηελ πεξίνδν 1ε
Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2018

ΑΠΟΦΑΗ 583/2/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε
ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Α΄ εμακήλνπ 2018.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 583/3/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα γίλεη δεθηφ
ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιφγσ απνρψξεζεο κέινπο θαη αιιαγήο ηεο
λνκηθήο κνξθήο θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. Γ-64 θαηαζηήκαηνο
ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ε νκφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΑΘ. – ΜΑΣΟΡΟΤΓΖ ΑΠ. Ο.Δ.», ππφ ηελ πξνυπφζεζε
κε χπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο
κεηαβνιήο θαζψο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε,
νκφξξπζκε εηαηξεία «ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΑΘ. – ΜΑΣΟΡΟΤΓΖ ΑΠ. Ο.Δ.».
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4ο: Αλαλέσζε Μίζζσζεο

ΑΠΟΦΑΗ 583/4/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλαλέσζε
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κηζζψζεσλ

κε ηνλ θ. Γάληζε Γεψξγην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3)

κελψλ, ήηνη απφ 09.12.2018 έσο 08.02.2019 (κε αλαδξνκηθή ηζρχ).

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 5 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα ηνλ δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ:
α) ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ : ακφιπβδε (CPV 09132100-4), πγξαέξην
(CPV09133000-0)
β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9)
γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΩΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5) γηα ηελ
Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην 2019».

ΑΠΟΦΑΗ 583/5/13-12-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1.Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο.
2. Να αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο ε εηαηξεία « Α. Καρκάνης & ΙΑ Δ.Δ.» γηα
ηελ πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο (CPV 09132100-4) 1.600 ιίηξσλ κε πνζνζηφ
έθπησζεο 0,50 % , πεηξειαίνπ θίλεζεο (CPV 09134200-9) 11.000 ιίηξσλ κε
πνζνζηφ έθπησζεο 1,00% θαη πγξαεξίνπ (CPV09133000-0) 5.000 ιίηξσλ κε
πνζνζηφ έθπησζεο 1,00%.

3. Να αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο ε εηαηξεία « Γαμιανάκη Ι. και ΙΑ Ο.Δ.» γηα
ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5) 15.000 ιίηξσλ κε πνζνζηφ
έθπησζεο 0,00%.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ

6ο: Παξαρψξεζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ απφ ηελ ΚΑΘ ΑΔ πξνο ηελ

ΑΜΚΔ «Κνηλσληθή Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία»

ΑΠΟΦΑΗ 583/6/13-12-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα (ν. θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο):
1.

Σελ παξαρψξεζε ηνπ θνξηεγνχ κάξθαο IVECO

ζηελ Α.Μ.Κ.Δ. «Κνηλσληθή

Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία», γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ρσξίο ρξέσζε.
2. Σα έμνδα θίλεζεο (θαχζηκα) ηνπ ζα βαξχλνπλ ηελ Α.Μ.Κ.Δ.. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζηελ δηαθήξπμε
θαπζίκσλ γηα ην 2019 ζηηο ππφ πξνκήζεηεο πνζφηεηεο πξνυπνιφγηζε θαη ηα θαχζηκα πνπ
απαηηεζνχλ γηα ην θνξηεγφ απηνθίλεην γηα ην 2019, γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ λφκνπ 4412/2016 (Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ ).
3. Σν φρεκα ζα νδεγνχλ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο – κέζσ ζχκβαζεο - ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. , νη
νπνίνη εθηεινχλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Α.Μ.Κ.Δ. θαη έρνπλ πξνζιεθζεί γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ INTERREGV-A Διιάδα – Βνπιγαξία 20142020.
4. Σα αζθάιηζηξα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο (πιελ ηνπ έηνπο 2018 πνπ
απνηεινχλ ππνρξέσζε ηεο αλαδφρνπ πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο ηνπ θνξηεγνχ) ζα βαξχλνπλ
ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. , θαζψο δελ είκαζηε ζήκεξα έηνηκνη λα πιεξψζνπκε δαπάλεο ηεο Α.Μ.Κ.Δ.
απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο .
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 7ο : Όξγαλα (Α) Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ

γηα ην 2019

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)- (Β) Αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ θαη
εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά θαηαζηήκαηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΗ 583/7/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Σελ ζχζηαζε ησλ θάησζη επηηξνπψλ:
Α. Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχκελε
απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :


Καξαθαζίδνπ νθία (Πξφεδξνο),



Γθνχξηζαο Υξήζηνο (Αληηπξφεδξνο)



Πάζρνπ Θενδψξα
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ



Γηαλλνχιε Μαξία, Καξάκπειαο Παλαγηψηεο, Σζηιηάο Ησάλλεο
Β. Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ επί

ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ &

ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο
θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :


Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο, (Πξφεδξνο),



Καιέκνο Αιέμαλδξνο (Αληηπξφεδξνο),



Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
Ληάπεο Γεκήηξηνο, ηεθαλίδνπ ηπιηαλή, Ηνξδάλνπ Ησάλλεο,
Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ.:
Γθνχξηζαο Υξήζηνο,
Ηνδξάλνπ Ησάλλεο
Αιεμίνπ σηήξηνο

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
Πεηαλίδεο Κσλζηαληίλνο, Καξάκπειαο Παλαγηψηεο, Παπαγηάλλεο Παλαγηψηεο
Δπηηξνπή παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.:
Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο,
Καιέκνο Αιέμαλδξνο
Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
Παπαγηάλλεο Παλαγηψηεο, Αιεμίνπ σηήξηνο, Ηνξδάλνπ Ησάλλεο
Γηα επηηξνπέο κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ έξγσλ & κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ηεξνχληαη ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ λ. 4412/2016.
(Β)
(1) Σε ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ θαη επηινγήο κηζζσηή γηα ηα
θελά θαηαζηήκαηα θαη ηνπο θελνχο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα απφ 1-12019 έσο 31-12-2019, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο:
Α) Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο( Πξφεδξνο),
Β) Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε (Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο),
Γ) Ληάπεο Γεκήηξηνο
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη:
Καξαθαζίδνπ νθία, Καιατηδή Πνιπμέλε, Υξήζηνο Γθνχξηζαο
(2) Σε ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά
θαηαζηήκαηα θαη θελνχο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα απφ 1-1-2019 έσο 3112-2019, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο:
Α) Καιέκνο Αιέμαλδξνο, (Πξφεδξνο)
Β) Γηαλλνχιε Μαξία (Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο),
Γ) Πάζρνπ Θενδψξα
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη:
Καιατηδή Πνιπμέλε ,Καξάκπειαο Παλαγηψηεο, Σζηιηάο Ησάλλεο,
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ ππάξρνπλ
δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε απνζθξαγηζηεί νη πξνζθνξέο, νη Δπηηξνπέο
νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 8ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ»
ΑΠΟΦΑΗ 583/8/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
έγθξηζε

παξαιαβήο ηεο παξνρήο

φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ

ππεξεζηψλ, κελφο

Ννεκβξίνπ 2018.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 9ο : Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ
ΑΠΟΦΑΗ 583/9/13-12-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα (ν. θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο):
Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Ρφδα Δδηάξνγινπ Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ
(BUTTERFLY)» σο πξνο ηελ παξάδνζε ηεο ηζηνζειίδαο (Γξάζε 2.1.2: Παξαγσγή πιηθνχ
θαη εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο ).
Β. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ θα. Γθηνιδέιε Κπξηαθή ψζηε πιένλ ηα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα ζηνηρεία απηήο λα είλαη απνιχησο ζπζρεηηζκέλα κε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ηνπ Δ.Φ.Κ.Α..
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

